
 IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 
 

Naziv općeg akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM STANICA 
ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. i HRVATSKI AUTOKLUB 

Razlozi za donošenje općeg  akta i ciljevi koji 
se njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

Usklađenje općih akata s odredbama Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne 
novine“, broj 108/2017) 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

 

http://www.cvh.hr/informacije/savjetovanje-s-javnoscu/ 

http://www.hak.hr/vozila/tehnicki-pregledi/novi-nacrti-pravilnika-cvh-
hak-savjetovanje-s-javnoscu-2018 

Razdoblje provedbe savjetovanja 29.03. – 30.04.2018. 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

Tijekom razdoblja provedbe savjetovanja zaprimljeno je jedno 
očitovanje, s prijedlogom u odnosu na pojedine odredbe općeg akta. 
Očitovanje je podnijela fizička osoba. 

 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  Nije primijenjeno.  

 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove. 

Datum izvješća 03.05.2018. 

 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvaćanje 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

1. Fizička osoba Prijedlog se odnosi na 
izmjene članka 3. st. 2., 
članka 11. st. 1. i članka 
11. st. 3.  

Načelno usklađenje s 
odredbama čl. 41. st. 3. 
Statuta Hrvatskog 
autokluba. 

U duhu navedene 
odredbe Statuta 
Hrvatskog autokluba 
Upravni odbor Hrvatskog 
autokluba, na prijedlog 
glavnog tajnika, imenuje 
odgovornu osobu i 
njezinog zamjenika za 
provođenje poslova 
stručnog nadzora nad 
radom stanica, sukladno 
zahtjevima norme. 
Nadalje,  Upravni odbor 
Hrvatskog autokluba 
ovlašćuje navedenu 

Prijedlog je prihvaćen. 

http://www.cvh.hr/informacije/savjetovanje-s-javnoscu/
http://www.hak.hr/vozila/tehnicki-pregledi/novi-nacrti-pravilnika-cvh-hak-savjetovanje-s-javnoscu-2018
http://www.hak.hr/vozila/tehnicki-pregledi/novi-nacrti-pravilnika-cvh-hak-savjetovanje-s-javnoscu-2018


odgovornu osobu da 
imenuje i razrješava 
stručne nadzornike.  

Prijedlog izmjena 
predmetnog pravilnika: 

 

Članak 3. st. 2. 

„Upravni odbor 
Hrvatskog autokluba, na 
prijedlog Glavnog tajnika 
Hrvatskog autokluba, 
imenuje odgovornu 
osobu i njezinog 
zamjenika za provođenje 
poslova stručnog 
nadzora nad radom 
stanica, sukladno 
zahtjevima norme iz 
stavka 1. ovog članka.“   

 

Članak 11.  stavak 1.  

„Upravni odbor 
Hrvatskog autokluba 
ovlašćuje odgovornu 
osobu Hrvatskog 
autokluba iz članka 3. 
stavka 2. ovog Pravilnika 
da imenuje stručne 
nadzornike ovlaštene za 
provođenje poslova 
stručnog nadzora nad 
radom stanica.“  

 

Članak  11. stavak. 3. 

„Upravni odbor 
Hrvatskog autokluba 
ovlašćuje odgovornu 
osobu Hrvatskog 
autokluba iz članka 3. 
stavka 2. ovog Pravilnika 
da donese rješenje o 
razrješenju osobe iz 
stavka 2. ovog članka.“  

   

 

 


